
На вниманието на лекарите-специалисти по анестезиология, 

неврохирургия, ортопедия и травматология! 

 

На 17 и 18 май 2019 год. 

Болница ВИТА  

организира двудневен практически курс на тема : 

„ Регионална анестезия и Криоаналгезия (Крионевролиза) на 

периферни нерви под ултразвуков контрол“ 

 

Лектор и водещ на курса ще бъде д-р Игор Филиповски. Д-р 

Филиповски е роден на 17 март 1969 г. в Скопие, Македония. Завършва през 

1995 г. Медицинския факултет на университета „Св. Кирил и Методий“ в 

Скопие. В периода 1996 – 2007 упражнява медицинска практика в 

Университетската Клиника по Интензивно лечение и Реанимация – Клиничен 

Център Скопие.  

Специализира и придобива специалност анестезиология и реанимация на 

09.10.2001 г. Оглавява Звено за интензивна терапия и Център за изгаряния в 

Катедрата по Пластична и Реконструктивна хирургия.  

Започва академична работа в Катедрата по кардиохирургия в Клиничен 

център Bogenhauzen, Мюнхен, Германия през 2000 г.  

В периода 2002 – 2003 г. работи в Клиниката по Гинекология, 

Университетски Клиничен център в Любляна, Словения.  

В периода 2006 – 2011 г. работи в Regionshospitalet Хорсенс, Дания, като 

Ръководител на отдел "Дневна хирургия". От 2012 до 2014 г. е отговарящ за 

обучението по регионалната анестезия под ултразвуков контрол в Hvidovre 

Hospital, Копенхаген, Дания. От 2014 г. до момента работи в Университетска 

Gentofte Hospital, Копенхаген, Дания.  

Съсобственик и Медицински Директор е в Копенхаген Крио Център от 

2014 г. – Лечение на хронична болка посредством Криоаналгезия 

(Крионевролиза) под ултразвуков контрол.  



 

Обучението в Болница ВИТА е разделено на два модула – Теоретичен и 

Практически, като съчетава интервенционални техники и дискусия на живо. 

Участниците ще получат Сертификат за придобита квалификация след 

приключване на курса. 

Курсът ще се проведе в Болница ВИТА - База 2  на улица “Филип 

Кутев“ 10, на шестия етаж в Учебната зала. 

 

Местата за желаещите да вземат участие в курса са ограничени, поради 

спецификата на обучението.  

Записването се извършва на е-mail a.zareva@vita.bg и на телeфон  

0887 520 117 – Антония Зарева. 

 

Таксата за участие в двудневния курс е: 

- 600 лв. с ДДС при плащане до 13.05.2019 г ; 

- 700 лв. с ДДС на място преди самия курс само при практическа 

възможност. 

Банкова сметка на МБАЛ ВИТА ЕООД: 

МБАЛ ВИТА ЕООД 

IBAN BG65TTBB94001527098055 

Сосиете Женерал Експресбанк 
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